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Zápis z  3. řádného zasedání ZO Bohutice ze dne 16. 1. 2023 

 

Místo konání:  Zasedací místnost OÚ 

Začátek:          v 18.00  hod. 

Ověřovatelé:   Rostislav Čepera, Vít Vejvalka 

Zapisovatel: Radek Sedmera 

Přítomni:         R.Čepera, J.Helešic, S.Mašová, T.Novosad, R.Rozbořil, 

                          R.Sedmera, R.Štefka, V.Vejvalka 

Omluveni:    M. Holoubek 

Hosté:     --- 

    

Program jednání: 
 

1)  Technický bod (schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu) 

2)  Kontrola usnesení 

3)  Přijetí dotace z Národní sportovní agentury, investiční výzva č. 8/2021 Kabina na akci:     

Bohutice “ Víceúčelové hřiště s umělou trávou - technické zhodnocení"  

č. KA21-00083 

4)  Zadání veřejné zakázky na akci: Bohutice – „Víceúčelové hřiště s umělou trávou –     

technické zhodnocení“ 

5) Vyjádření ke stavbě a Smlouva o smlouvě budoucí „ Bohutice – Novosad: 

NN příp.kab.vedení“ 

 

Přidané body do programu zasedání: 

 

6) Žádost o souhlas s úpravou pozemku 94/1 v k.ú. Bohutice - vjezd na pozemek p.č. 94/14 

v k.ú. Bohutice 

7) Úhrada faktur firmě F.R.Z. agency s.r.o. 

8) Diskuse 

9) Závěr 

 

Zasedání zahájeno v 18.00 hod. 

 

1. Technický bod (schválení programu jednání, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu) 

 

ZO projednalo a schválilo program jednání. 

 

Pro 8 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 1 bylo přijato. 

 

ZO schválilo ověřovatele zápisu – Rostislav Čepera, Vít Vejvalka 

  

Pro 8 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 2 bylo přijato. 

 

ZO schválilo zapisovatele – Radek Sedmera. 

 

Pro 8 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 3 bylo přijato. 
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2. Kontrola usnesení 

 

Byla provedena kontrola usnesení 

 

ZO vzalo na vědomí. 

 

3. Přijetí dotace z Národní sportovní agentury, investiční výzva č. 8 /2021 Kabina na akci :     

Bohutice “ Víceúčelové hřiště s umělou trávou - technické zhodnocení"  

č. KA21-00083 

ZO projednalo vyrozumění Národní sportovní agentury o schválení financování na akci: 

Bohutice “ Víceúčelové hřiště s umělou trávou - technické zhodnocení"  

č. KA21-00083. 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje přijetí dotace na akci : Bohutice “ Víceúčelové hřiště s umělou trávou - technické 

zhodnocení" v programu Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 2021-2025, ve Výzvě č. 

8/2021 Kabina 2021, zaevidovanou pod č.  KA21-00083, kterou poskytuje Národní sportovní 

agentura.  

Pro 8 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0  hlasů 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

4. Zadání veřejné zakázky na akci: Bohutice – „Víceúčelové hřiště s umělou trávou –     

technické zhodnocení“ 

 

ZO projednalo znění zadávací dokumentace výběrového řízení na akci: Bohutice “ Víceúčelové 

hřiště s umělou trávou - technické zhodnocení". 

 

Budou osloveny následující firmy: 

 

Geo-stav Valeč s.r.o., 

Valeč 142, 675 53 Valeč 

IČ: 07642661 

 

JM Demicarr s.r.o. 

Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna 

IČ: 63489163 

 

Pavlacký s.r.o. 

Družstevní 1012, Luhačovice 

IČ: 63472902 

 

 

 

Otevírání nabídek dne 8. 2. 2023 od 15:00 hodin 

 

Výběrová komise ve složení:  

Rostislav Čepera – předseda,  

Rudolf Rozbořil, Vít Vejvalka, Jan Helešic – členové 
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Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje text výzvy k podání nabídky, zadávací dokumentaci, soupis oslovených firem a 

složení výběrové komise na akci: Bohutice “ Víceúčelové hřiště s umělou trávou - technické 

zhodnocení". 

Pro 8 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0  hlasů 

Usnesení č. 5 bylo přijato. 

 

5. Vyjádření ke stavbě a Smlouva o smlouvě budoucí „ Bohutice – Novosad: 

NN příp.kab.vedení  

 

ZO projednalo žádost o vyjádření ke stavbě přípojky kabelového vedení stavba: „ Bohutice – 

Novosad: NN příp.kab.vedení a návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 

ZN-001030073202/001-ELIS  

Návrh na usnesení: 

ZO dává souhlas se stavbou přípojky kabelového vedení stavba: „ Bohutice – Novosad: NN 

příp.kab.vedení a dává souhlas s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. ZN-001030073202/001-ELIS. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 

 Pro 8 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 6 bylo přijato. 

 

6. Žádost o souhlas s úpravou pozemku 94/1 v k.ú. Bohutice - vjezd na pozemek p.č. 94/14 

v k.ú. Bohutice 

 

ZO projednalo žádost M.K. o vydání souhlasu s úpravou pozemku ve vlastnictví obce Bohutice 

p.č. 94/1 v k.ú. Bohutice. Pozemek bude upraven tak, aby bylo umožněno vjetí na pozemek p.č. 

94/14 v k.ú. Bohutice, na kterém bude realizována stavba rodinného domu. 

  

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje úpravu pozemku p.č. 94/1 v k.ú. Bohutice tak, abys byl umožněn přístup 

k pozemku 94/14 v k.ú. Bohutice. Po provedení stavby rodinného domu bude pozemek upraven. 

Pro 8 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0  hlasů 

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

7. Úhrada faktury firmě F.R.Z. agency s.r.o. 

 

S ohledem na fakt, že obec Bohutice nemá schválený rozpočet na rok 2023 a pracuje 

v rozpočtovém provizoriu projednalo ZO úhradu faktury firmě F.R.Z. agency s.r.o. spojenou 

s vydáním publikace Obec Bohutice ve výši 174.471 Kč. 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje úhradu faktur firmě F.R.Z. agency s.r.o. ve výši 174.471 Kč. 

Pro 8 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0  hlasů 

Usnesení č. 8 bylo přijato. 
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8. Diskuse  

 

Simona Mašová: 

 

• Informace ohledně výstavby obalovny na Leskounu. 

 

Dne 16. 12. 2022 bylo na Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního 

plánování odesláno Ohlášení účasti v řízení. 

 

Petice ohledně nesouhlasu s výstavbou obalovny byla umístěna v prodejně Jednota a v kanceláři 

Obecního úřadu. Bylo sesbíráno 240 podpisů. 

Dne 17. 1. 2023 proběhne setkání zástupců obcí a Mikroregionem Moravskokrumlovsko 

s investorem stavby Firesta (BITUVIAS). 

 

• Informace ohledně intenzifikace ČOV Branišovice. 

 

• Dotaz na budoucí využití parčíku u nádraží. 

 

Obecní úřad zaznamenal několik dotazů, zda by bylo možné v této části vybudovat dětské hřiště. 

Jak byli zastupitelé již informování, byl vypracován návrh na umístění dětských herních prvků, 

včetně oplocení. Vizualizace dětského hřiště byla zastupitelům předložena. Jedná se o dva různé 

návrhy. V první polovině roku 2023 by měl být vyhlášen dotační titul na vybudování dětského 

hřiště.  

 

Vyjádření zastupitelů: se záměrem vybudování dětského hřiště někteří zastupitelé nesouhlasí - 

hřiště za školou je dostačující - ponechání využití prostoru jako parčíku  

 

• Informace o plánovaných podání žádostí o dotaci v roce 2023. 

 

Dotace na provoz TIC - JMK 

Následná péče o zeleň - JMK 

Oprava komunikace obchod, nádraží, Marešov - MMR 

Přístavba MŠ v budově ZŠ , Dětská skupina - MMR 

 

Je možné žádat na Opravu autobusové zastávky dotace z programu JMK, max. výše dotace činí 

275.000 Kč. Náklady na opravu jsou předpokládány ve výši 1 mil Kč. V roce 2022 bylo vypsáno 

2x VŘ na realizaci opravy zastávky. V prvním kole byla doručena pouze jedna nabídka, ve 

druhém kole žádná. Náklady na opravu se v loňském roce (po zdražování stav. materiálu) 

zvýšily na 1 mil. Kč. 

Někteří zastupitelé nesouhlasí s realizací opravy zastávky z důvodu vysoké ceny. 

 

• Návrh na opravu hrobu Antonína Práška a bývalé hrobky rodiny Seidlů  

 

• Na předchozím zasedání ZO byla řešena žádost Vinařského spolku sv. Michal o pronájem 

části pozemku v bývalém družstvu. Vinařský spolek zvažuje umístění kontejneru o 

velikosti 3x6 m, který bude sloužit jako sklad.  

 

Bylo navrhnuto pořízení i kontejneru pro obec. Kontejnery by se umístily naproti garážím. 

Vznikl by tak i skladovací prostor pro potřeby obce a místo pro uložení posypového materiálu.  
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Rudolf Rozbořil zjistí cenu i kontejneru o velikosti 3x12 m a další postup bude řešen na dalším 

zasedání.  

Umístění kontejneru na p.č. 1864 podléhá územnímu souhlasu.  

 

• Zvážení koupě pozemku p.č. 485/1 v k.ú Bohutice o výměře 57 m2. Vlastníkem je Státní 

pozemkový úřad, který projednává odprodej pozemku. 

 

Zastupitelé souhlasí s obesláním vlastníka pozemku se žádostí o odkoupení tohoto pozemku.  

 

• Oslava 770 let obce Bohutice – 6. 5. 2023. Zastupitelům byl předložen návrh na program 

akce. 

 

• Příspěvky do zpravodaje do 31. 1. 2023 

 

Rudolf Rozbořil: 

 

Předložil návrh na opravu světel ve sklepu sv. Michal (pod zámkem) 

 

Navrhuje zrušení zemního osvětlení. Navrhuje posílení stropního osvětlení. 

 

Montáž nového osvětlení bude řešena s firmou JMK elektro. Stávající zemní světla nejsou 

určena do vlhkého prostředí, proto často dochází k problémům s osvětlením. 

 

 

9. Závěr 

 

Ověřovatelé: Rostislav Čepera, Vít Vejvalka 

 

Zasedání ukončeno ve 20:30 hod. 

 

Starostka obce: Simona Mašová 

 

Zapisovatel: Radek Sedmera   

 

Vyhotoveno dne: 18.01.2023 

 

 


